PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER
SUSPENSIÓ TEMPORAL (PECANE I)
Està prevista per a quan, per raó de confinament, o qualsevol altra mesura presa per les
autoritats sanitàries mitjançant l'acord o resolució de tancament d'activitat com a
mesura de contenció de la propagació de virus de la COVID-19, la persona treballadora
autònoma hagi de paralitzar totes les seves activitats de forma temporal.
ES REGULA EN L'ARTICLE 13.1 DEL
REIAL DECRET LLEI 30/2020
REQUISITS
Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per
compte pròpia o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social
dels Treballadors de la Mar, al menys 30 dies naturals abans de la data de la
resolució que acordi el cessament d'activitat.
Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant
això, si en la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan
gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització
del descobert produirà plens efectes per l'adquisició del dret a la protecció.

CARÈNCIA
No, no s'exigeix tenir un període de dotze mesos cotitzats per cessament.

TERMINI
Per presentar la sol·licitud dins dels primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de
l'acord o resolució de tancament d'activitat.
Les sol·licituds presentades tindran efectes de l'endemà de l'adopció de la mesura de
tancament de l'activitat si el presenten dins dels 15 dies següents a aquesta data. Si la
presentació és posterior als 15 dies des de la data de suspensió llavors la prestació
s'iniciarà el dia de la sol·licitud.
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QUANTIA
50% de la base mínima de cotització que li correspongui per la seva activitat. Amb dues
excepcions:
S'ampliarà al 70% de la base mínima que li correspongui en el cas de tingui
reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de
la unitat familiar durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
Si aquesta prestació la cobren dos o més membres de la unitat familiar, llavors la
quantia seria el 40% per a cada un d'ells, i no és aplicable la previsió contemplada
en l'apartat anterior per a famílies nombroses.

EXONERACIÓ DE QUOTES
Si, pels mesos complets en els quals percebi prestació, és a dir, des del primer dia del
mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes
següent a què s'aixequi aquesta mesura no existirà l'obligació de cotitzar.
El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l'obligació de
cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin a la mateixa seran
assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos es cobreixi la corresponent
prestació. Llevat que la sol·licitud es presenti fora de termini, en el cas quedarà
igualment exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què l'autoritat
governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, però el període anterior a la data
de sol·licitud no s'entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que
cobreixin les respectives prestacions.
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DURACIÓ
Cobrarà la prestació mentre hi hagi el cessament temporal, i finalitza l'últim dia del mes
en què s'acordi l'aixecament de la suspensió de l'activitat.

HA DE ROMANDRE D'ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL DE
AUTÒNOMS MENTRE ESTIGUI COBRANT AQUESTA PRESTACIÓ?
Si, durant el temps que estigui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial
corresponent.

INCOMPATIBILITATS
Amb el treball per compte aliena (pluriactivitat) llevat que els ingressos de la feina
per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim
interprofessional. Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar una declaració jurada
dels ingressos que es perceben, si s'escau, com a conseqüència de la feina per
compte aliena, sense perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la
prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat
gestora de la prestació.
Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l' activitat s'hagi vist
afectada pel tancament.
Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el
beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'exercici de l'activitat que
desenvolupava.
Amb les ajudes per paralització de la flota.
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CONSUMEIX MESOS DE CESSAMENT ORDINARI
No, el temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per
cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
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